
Data casatoriei: 16.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	6 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 BĂRĂGANU TITI  

"in vasrstă  de 	50 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MIHAI DANIELA 	 1n vârsta de 	42  ani 

cu domiciliul in 	 TECUCI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI 	• 

1n temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , 1n termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civil ă  delegat, 
Nume Prenuffie-:: , 

CO 	iiiic 
;fe (tare civiră  

Nr. Inregistrare: /06.12.2018 



Data casatoriei: 17.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICATIE 

Astăzi: ziva 	7 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost înregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 SEFER - AIVAS TOADER  
1n vârstă  de 	59 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI  

str 	  nr 	_ 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	 MOHOREA CORNELIA 	 1n vârsta de 	55  ani 

cu domiciliul isn 	 TECUCI 	str 	 nr 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

in temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opo4ie la aceast ă  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face isn scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

"intemeiază , Tri termen de 10 zile de la afişarea publica ţiel. 

Ofiţer de stare evi1 ă  delegat, 

Nr. Inregistrare: /07.12.2018 
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Ofiţer de stare civilţodge, a , 
o Nume Pre 

Sit 

Data casatoriei: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

	

Astăzi: ziva 	7 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsătorie a d-lui 	 CĂLIN SAMIR  

"in vărstă  de 	18 	ani, cu domiciliulîn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALAT1  
ş i a d-rei(nei) 	CĂLIN CRISTINA - MIHAELA 	în vărsta de 	17  ani 

cu domiciliul in 	 TECUCI 	 str 	 nr 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALATI  

in temeiul dispozi ţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsătorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Indeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Nr. Inregistrare: /07.12.2018 



Data casatoriei: 20.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civil ă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  10  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 MILEA SAVA  
Isn varstă  de 	41 	ani, cu domiciliul Isn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	_ sc 	ap 	, judetul 	GALAŢ I  

ş i a d-rei(nei) 	 CEBAN MARIANA 	 în vârsta de 	30  ani 

cu domiciliul isn 	 ITALIA 	str 	 nr 	 
bl 	sc 	ap 	judeţul 	ITALIA  

În temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozi ţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt îndeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face isn scris, cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare civi ă  delegat, 
Num- , k 	me 

-% 

 che Adriana
de stare civilă  

, 
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Nr, Inregistrare: /10.12.2018 



che lidriana 
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Data casatoriei: 21.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva 	11 	luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Tnregistrată  

declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 MANOLACHE COSTEL 

Tn vârstă  de 	20 	ani, cu domiciliul Tn 	 VALEA MĂRULUI 

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  

ş i a d-rei(nei) 	GHEONEA CRISTINA - CORNELIA 	Tn vârsta de 	23  ani 

cu domiciliulIn 	 CUDALBI 	str 	 nr 	 

bl 	sc 	ap 	judeţul 	GALAT1  

1n temeiul dispoziţiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoan ă  poate face opozi ţie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt Trideplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face în scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei. 

Ofiţer de stare c•vil ă  delegat, 
Nume P 

Nr. Inregistrare: /11.12.2018 



Data casatoriei: 21.12.2018 

ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

SPCLEP TECUCI 
- Stare Civilă  - 

PUBLICAŢIE 

Astăzi: ziva  11  luna 	DECEMBRIE 	anul 	2018 	a fost Inregistrată  
declaraţia de căsâtorie a d-lui 	 OLTEANU GEORGIAN - DORU  

1n vârstă  de 	26 	ani, cu domiciliulIn 	 TECUCI  

str 	 nr 	bl 	sc 	ap 	, judetul 	GALATI  
ş i a d-rei(nei) 	 DĂNILĂ  IONELIA 	 "in  vârsta de 	23  ani 

cu domiciliulin 	 TECUCI 	 str 	 nr 

bl 	sc 	ap 	 judeţul 	GALAT1  

1n temeiul dispozkiilor art. 285 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, 

orice persoană  poate face opozkie la această  căsâtorie, dacă  are cunoştinţă  de existenţa 

vreunei piedici legale, ori alte cerin ţe ale legii nu sunt indeplinite. 

Opunerea la căsâtorie se va face 1n scris, cu ar ătarea dovezilor pe care se 

Intemeiază , "in termen de 10 zile de la afi şarea publicaţiel. 

Ofiţer de stare civi1 delegat, 
Nume Pren 
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